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 يقذيح

 تــــــسى هللا انشحًٍ انشحٛى

انًُرصثٍٛ ػهٗ جًٛغ  انحًذ هلل انز٘ سفغ يقاو انؼهًاء انؼايهٍٛ,

انجاصيٍٛ تُصش  انًخهٕقٍٛ, انخافعٍٛ جُاحٓى نهًسرفذٍٚ,

ػهٗ سٛذَا دمحم أششف انششٚؼح ػهٗ انًؼرذٍٚ ٔانصالج ٔانسالو 

انقشآٌ ٔػهٗ آنّ ٔصحثّ  ٕاانًشسهٍٛ انقائم اػشتٕا انكالو كٙ ذؼشت

ٚح فٙ جذٔل يرٍ انًحٕ  إنٗ ٕٚو انذٍٚ. أيا تؼذ فٓزِ ٔانراتؼٍٛ

اٜجشٔيٛح نهشٛخ أتٙ ػثذ هللا دمحم تٍ دأد انصُحاجٙ انشٓٛش تاتٍ 

شا  ٛٔذزك ٓٛالآجشٔو سحًّ هللا َٔفؼُا تّ ٔتؼهٕيّ آيٍٛ جؼهرّ  ذس

قال تؼعٓى  ٔإٌ كُد نسد أْال نزنك ٔقذ نٙ ٔنهقاصشٍٚ يٍ أيثانٙ

: 

 إْ اٌرشثٗ تاٌشجاس فالح  فرشثٙٛا إْ ٌُ ذىٕٛا ِصٍُٙ

فانًشجٕ يًٍ اغهؼّ ٔٔجذ فّٛ يٍ انحفٕاخ أٌ ٚصهحّ تانهطف 

ٔاالحساٌ. فاهلل أسأل إَّ ػهٗ يا ٚشاء قذٚش ٔتاالجاتح جذٚش. 

ٔسثثا  خانصا يخهصا نٕجّٓ انكشٚىٔتُثّٛ أذٕسم أٌ ٚجؼهّ 

نحصٕل يغفشذّ نٙ ٔنٕانذ٘ ٔنًشاٚخٙ ٔيشاٚخُا ٔنهًسهًٍٛ 

 أجًؼٍٛ. آيٍٛ

 

 انفقٛشانحقٛش

 عٍف اٌّعشاض تٓ تائً تذشاٌذٌٓ اٌثٕرًٕ

 يششذ انًؼٓذ انُجاح سٔيفٍٛ تٕكٕس
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.ع  ض  و  ل  ا  ب   د  ٌ  ف  م  ال   ب  ك  ر  م  ال  ظ  ف  الل   و  ه   م  ل  ك  ل  ا    

 

م ٌعرف فاالس اسم وفعل وحرف جاء لمعنً.: ألسامه ثلثةو  

لف واللم وحروف الخفض وهً من بالخفض والتنوٌن ودخول األ

وإلى وعن وعلى وفً ورب والباء والكاف واللم وحروف المسم 

وهً الواو والباء والتاء, والفعل ٌعرف بمد والسٌن وسوف 

الساكنة, والحرف ما ال ٌصلح معه دلٌل االسم وال دلٌل  وتاءالتؤنٌث

 الفعل.

 زٌدئٌة كاالمشتمل على بعض الحروف الهج تهو الصو اللفظ. ۱

 د -ي -أي  من ز

إن قام كو  زٌد قائمو  كقام زٌدما تركب من كلمتٌن فأكثر  المركب. ۲

 قام بكر  زٌد

كقام ما أفاد فائدة ٌحسن السكوت من المتكلم والسامع علٌها  المفيد. ۳

 زٌد قائمو زٌد

 بالقصد وبعضهم بالوضع العربًفسره بعضهم  بالوضع. ٤

 باب الكلم
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 وألسامه ثلثة : اسم وفعل وحرف جاء لمعنً

هو كلمة دلت على معنى فً نفسها ولم تقترن بزمان  االسم. ۱

 هذاو ناوأ زٌدوضعا ك

 علمته

 والتنوٌن زٌدب مررت نحوٌعرف بالخفض  فاالسم

لف ودخول األ زٌد,مررت بزٌدا, رأٌت زٌد قامنحو 

والالم وحروف الخفض وهً من وإلى وعن وعلى 

وفً ورب والباء والكاف والالم وحروف القسم وهً 

 وهللا باهلل تاهللنحو  الواو والباء والتاء

 الفعل. ۲

كلمة دلت على معنى فً نفسها واقترنت بزمان هو 

وضعا,فإن دلت تلك الكلمة على زمان ماض فهً 

وإن دلت على زمان ٌحتمل  ,قامنحو الفعل الماضً 

 ,ٌقوم نحوالحال واالستقبال فهً الفعل المضارع 

وإن دلت على طلب شٌئ فً المستقبل فهً فعل 

 قمنحو األمر 

 علمته
قد ٌقوم و  قامت الصالة قدنحو  ٌعرف بقد والفعل

سوف ٌقوم نحو  وسوف زٌد سٌقومنحووالسٌن  زٌد

 هند قامتنحو  وتاءالتأنٌث الساكنة زٌد

۳ .

 الحرف

 هلو إلىنحو كلمة دلت على معنى فً غٌرها هو 

 لمو

 ما ال ٌصلح معه دلٌل االسم وال دلٌل الفعلوالحرف  علمته
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اإلعراب هو تغٌٌر أواخر الكلم الختلف العوامل الداخلة علٌها لفظا 

فلألسماء  رفع ونصب وخفض وجزم. : أربعةوألسامه  أو تمدٌرا.

ولألفعال من ذلن  من ذلن الرفع والنصب والخفض وال جزم فٌها.

 الرفع والنصب والجزم وال خفض فٌها.

 االػشاب

 جضَ. ٤ خفط. ۳ ٔصة. ۲ سفع. ۱
 

 فهألسًاء

 اٌخفط. ۳ إٌصة. ۲ اٌشفع. ۱
 

 ٔنألفؼال

 اٌجضَ. ۳ إٌصة. ۲ اٌشفع. ۱
 

 

 

للرفع أربع علمات : الضمة والواو واآللف والنون. فؤما الضمة  

فً اإلسم المفرد وجمع  أربعة مواضعفتكون علمة للرفع فى 

التكسٌر وجمع المإنث السالم والفعل المضارع الذي لم ٌتصل 

فً جمع  موضعٌنبآخره شٌئ. وأما الواو فتكون علمة للرفع فً 

 باب اإلعراب

االعراب باب معرفة علمات  
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ة وهً أبون وأخون وحمون المذكر السالم وفً األسماءالخمس

تثنٌة   لف فتكون علمة  للرفع فً وفون وذومال. وأما األ

األسماء خاصة. وأما النون فتكون علمة للرفع فً الفعل 

المضارع اذا اتصل به ضمٌر تثنٌة أو ضمٌر جمع أو ضمٌر 

 المإنثة المخاطبة.

 نهشفغ أستغ ػالياخ : انعًح ٔانٕأ ٔاٜنف ٔانالو

۱ .

 انعًح

 

فً اإلعُ  أستعح ِٛاظعفرىْٛ عالِح ٌٍشفع فى  فأيا انعًح

ٚجّع  ٌشجاياجاء َحٕ ٚجّع اٌرىغٍش  صٌذ  جاء َحٕ  اٌّفشد

ٚاٌفعً اٌّعاسع اٌزي ٌُ  اٌّغٍّاخجاءخ َحٕ  اٌّؤٔس اٌغاٌُ

 ٌمَٛ,ذمَٛ,ألَٛ,ٔمَٛ: َحٕ ٌرصً تآخشٖ شٍئ

 انٕٔ. ۲

فً جّع اٌّزوش  ِٛظعٍٓفرىْٛ عالِح ٌٍشفع فً  ٔأيا انٕأ

ٚفً األعّاءاٌخّغح ًٚ٘ أتٛن  اٌضٌذْٚجاء  َحٕ اٌغاٌُ

 ..أتٛن جاء َحٕ ٚأخٛن ٚدّٛن ٚفٛن ٚرِٚاي

 نفاأل. ۳
 َحٕ فرىْٛ عالِح  ٌٍشفع فً ذصٍٕح األعّاء خاصح نفٔأيا األ

 اٌضٌذاْجاء 

 انٌُٕ. ٤

فرىْٛ عالِح ٌٍشفع فً اٌفعً اٌّعاسع ارا اذصً  ٔأيا انٌُٕ

 َحٕ تٗ ظٍّش ذصٍٕح أٚ ظٍّش جّع أٚ ظٍّش اٌّؤٔصح اٌّخاغثح

 ٌٕصشاْ, ٌٕصشْٚ ذٕصشاْ ,ذٕصشْٚ, ذٕصشٌٓ
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لف والكسرة والٌاء وحذف الفتحة واأل خمس علماتوللنصب 

فً اإلسم  ثلثة مواضعفؤما الفتحة فتكون علمة للنصب فً  النون

المفرد وجمع التكسٌر والفعل المضارع اذا دخل علٌه ناصب ولم 

لف فتكون علمة للنصب فً األسماء وأما األ. ٌتصل بآخره شًء

الخمسة نحو : رأٌت أبان وأخان وما أشبه ذلن. وأما الكسرة 

فتكون علمة للنصب فً جمع المإنث السالم. وأماالٌاء فتكون 

والجمع. وأما حذف النون فٌكون علمة  علمة للنصب فً التثنٌة

 للنصب فً األسماء الخمسة التً رفعها بثبات النون.

 حزف انٌُٕ : انفرحح ٔاٜنف ٔانكسشج ٔانٛاء ٔ ٔنهُصة خًس ػالياخ

۱ .

 انفرحح

فً اإلعُ  شالشح ِٛاظعفرىْٛ عالِح ٌٍٕصة فً  فأيا انفرحح

 اٌشجاي سأٌد َحٕ ٍشغٚجّع اٌرى اصٌذسأٌد  َحٕ اٌّفشد

 ٚاٌفعً اٌّعاسع ارا دخً عٍٍٗ ٔاصة ٌُٚ ٌرصً تآخشٖ شًء

 ٌٓ ٌفعً َحٕ

۲ .

 نفاأل

 َحٕفرىْٛ عالِح ٌٍٕصة فً األعّاء اٌخّغح  نفٔأيا األ

 أتان ٚأخان ٚدّان ٚفان ٚراِايسأٌد 

۳ .

 انكسشج

فرىْٛ عالِح ٌٍٕصة فً جّع اٌّؤٔس اٌغاٌُ  ٔأيا انكسشج

 اٌّغٍّاخسأٌد  َحٕ
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 انٛاء. ٤
 صٌذٌٓ سأٌد َحٕفرىْٛ عالِح ٌٍٕصة فً اٌرصٍٕح  ٔأياانٛاء

 صٌذٌٓ سأٌد َحٕ ٚاٌجّع

حزف . ۵

 انٌُٕ

فٍىْٛ عالِح ٌٍٕصة فً األعّاء اٌخّغح  ٔأيا حزف انٌُٕ

 اٌرً سفعٙا تصثاخ إٌْٛ

 ٌٓ ٌعشتا,ٌٓ ٌعشتٛ,ٌٓ ذعشتا,ٌٓ ذعشتٛ,ٌٓ ذعشتً:َحٕ

 

الكسرة والٌاء والفتحة. فؤما الكسرة فتكون  ثلث علماتوللخفض 

علمة للخفض فً ثلثة مواضع فً االسم المفرد المنصرف وجمع 

التكسٌر المنصرف وجمع المإنث السالم. وأما الٌاء فتكون علمة 

للخفض فً ثلثة مواضع فً األسماء الخمسة وفى التثنٌة 

لذي ال والجمع. وأما الفتحة فتكون علمة للخفض فً اإلسم ا

 ٌنصرف.

 ٔنهخفط ثالز ػالياخ: انكسشج ٔانٛاء ٔانفرحح

۱ .

 انكسشج

فً االعُ  ثالثح يٕاظغفرىْٛ عالِح ٌٍخفط فً  فأيا انكسشج

ٚجّع اٌرىغٍش  تضٌذِشسخ  َحٕ إٌّصشف  اٌّفشد

 َحٕ ٚجّع اٌّؤٔس اٌغاٌُ اٌشجايت ِشسخ َحٕ إٌّصشف

 اٌّغٍّاختِشسخ 
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 انٛاء. ۲

فً  شالشح ِٛاظعفرىْٛ عالِح ٌٍخفط فً  ٔأيا انٛاء

 ِشسخ َحٕٚفى اٌرصٍٕح  تؤتٍهِشسخ  َحٕ األعّاء اٌخّغح

 اٌضٌذٌٓت ِشسخ َحٕ ٚاٌجّع اٌضٌذٌٓت

۳ .

 انفرحح

فرىْٛ عالِح ٌٍخفط فً اإلعُ اٌزي ال  ٔأيا انفرحح

 ّحغتفا: ِشسخ َحٕ. ٌٕصشف

 

علمة السكون والحذف. فؤما السكون فٌكون علمتان وللجزم 
للجزم فى الفعل المضارع الصحٌح اآلخر. وأما الحذف فٌكون 
علمة للجزم فى الفعل المضارع المعتل اآلخر وفً األفعال التً 

 رفعها بثبات النون.

 ػاليراٌ :انسكٌٕ ٔانحزف ٔنهجضو 

۱ .

 انسكٌٕ

فٍىْٛ عالِح ٌٍجضَ فى اٌفعً اٌّعاسع اٌصذٍخ  فأيا انسكٌٕ

 ....ٌعشب ٌُ ٌٕصش, ٌُ  َحٕ اَخش

۲ .

 انحزف

 
 
 

فٍىْٛ عالِح ٌٍجضَ فى اٌفعً اٌّعاسع اٌّعرً  ٔأيا انحزف

ٚفً األفعاي اٌرً سفعٙا تصثاخ  ٌُ ٌشَ ٌُٚ ٌذع...َحٕ  اَخش

ٌُ ٌشَ,ٌُ ٌعشتا ٌُٚ ٌعشتٛ ٌُٚ ذعشتا ٌُٚ ذعشتٛ  َحٕ إٌْٛ

 ٌُٚ ذعشتً
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فالذي ٌعرب  الحروف.بلسم ٌعرب بالحركات ولسم ٌعرب 

بالحركات أربعة أنواع: االسم المفرد وجمع التكسٌر وجمع المإنث 

وكلها ترفع  السالم والفعل المضارع الذي لم ٌتصل بآخره شٌئ.

 بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون.

لم ٌنصب بالكسرة جمع المإنث السا وخرج عن ذلن ثلثة أشٌاء :

واالسم الذي ال ٌنصرف ٌخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل 

اآلخر ٌجزم بحذف آخره. والذي ٌعرب بالحروف أربعة أنواع: 

التثنٌة وجمع المذكر السالم واألسماء الخمسة واألفعال الخمسة 

فؤما التثنٌة  وهً ٌفعلن وتفعلن وٌفعلون وتفعلون وتفعلٌن.

وأما جمع المذكر السالم  تنصب وتخفض بالٌاء.فترفع بااللف و

وأما األسماء الخمسة فترفع  فٌرفع بالواو وٌنصب وٌخفض بالٌاء.

األفعال الخمسة فترفع  وأما بالواو وتنصب باأللف وتخفض بالٌاء.

 بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.

 

 )فصم( انًؼشتاخ قسًاٌ
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 انًؼشتاخ قسًاٌ

 انحشٔف. ۲ انحشكاخ. ۱

 أستعح أٔٛاع فانز٘ ٚؼشب تانحشكاخ

صٌذ جاء َحٕ   اإلعُ اٌّفشد :

ٚجّع  تضٌذ ِٚشسخصٌذا  ٚسأٌد

 ٚسأٌد اٌشجايجاء َحٕ اٌرىغٍش 

ٚجّع تاٌشجاي  ِٚشسخاٌشجاي 

اٌّغٍّاخ  خجاءَحٕ  اٌّؤٔس اٌغاٌُ

ٚاٌفعً  تاٌّغٍّاخ ِٚشسخ

اٌّعاسع اٌزي ٌُ ٌرصً تآخشٖ 

 ٌمَٛ ٚذمَٛ ٚألَٛ ٚٔمَٛ َحٕ شٍئ

شالشح أشٍاء :جّع  ٔخشج ػٍ رنك

 َحٕ اٌّؤٔس اٌغاٌُ ٌٕصة تاٌىغشج 

اٌزي ال  ٚاالعُ اٌّغٍّاخسأٌد 

 َحٕ ٌٕصشف ٌخفط تاٌفرذح

اسع اٌّع ٚاٌفعً تؤدّذِشسخ 

اٌّعرً اَخش ٌجضَ تذزف آخشٖ 

 ٌُ ٌشَذمٛي فٍٗ  ٌشِى َحٕ

 : أستعح أٔٛاع ٔانز٘ ٚؼشب تانحشٔف

اٌرصٍٕح ٚجّع اٌّؤٔس اٌغاٌُ ٚاألعّاء 

 ٚاألفعاي اٌخّغح اٌخّغح

 اٌضٌذْٚٚ جاء  اٌضٌذاْ:جاء َحٕ

ٌفعالْ ٚذفعالْ ,ٚ  أتٛنٚجاء 

 . ٌٚفعٍْٛ ٚذفعٍْٛ ٚذفعٍٍٓ
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األفعال ثلثة: ماض ومضارع وأمر,نحو ضرب وٌضرب واضرب. 

والمضارع ما كان  واألمر مجزوم أبدا, فالماضً مفتوح اآلخر أبدا.

وهو مرفوع أبدا  األربع ٌجمعها لولن أنٌت.فى أوله احدى الزوائد 

حتى ٌدخل علٌه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة وهً: أن ولم 

واذن وكً والم كً والم الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو 

: لم ولما وألم وألما والم األمر  والجوازم ثمانٌة عشروهًوأو.

وإذما وأي والدعاء وال فً النهً والدعاء وإن وما ومن ومهما 

 ومتً وأٌان وأٌن وأنً وحٌثما وكٌفما وإذا فى الشعر خاصة.

 ياض. ۱

 

ِا دي عٍى دذز لعى ٚأمعى ٚعالِرٗ أْ ذمثً ذاء  ْٕ

ذمٛي فٍٗ  ظشب َحٕ ٚ٘ٛ ِفرٛح اَخش أتذا اٌرؤٍٔس اٌغاوٕح

 ظشتد  

 

۲ .
 

 يعاسع

 ِا دي عٍى دذز ٌمثً اٌذاي ٚاالعرمثاي ٚعالِرٗ أْ ٌمثً  ْٕ

 ٌُ ٌٕصش َحٕ ٌُٚ ٌٕصشعٛف َحٕ  ٚعٛف عٍٕصشَحٕ  اٌغٍٓ

أٚ  ٌٓ ٌعشبَحٕ  ِٚ٘ٛشفٛع آتذا درى ٌذخً عٍٍٗ ٔاصة. 

 .ٌُ ٌعشبَحٕ  جاصَ

 باب األفعال



 جدول متن اآلجرومٌة

 

[12] 
 

 انجٕاصو انُٕاصة

ًٚ٘ أْ ٌٚٓ  عششج فانُٕاصة

ٚإرْ ٚوً ٚالَ وً ٚالَ اٌجذٛد 

. ٚدرى ٚاٌجٛب تاٌفاء ٚاٌٛاٚ ٚأٚ

 أْ ٌٕصش ٌٚٓ ٌعشب.... َحٕ:

ًٚ٘ ٌُ ٌّٚا  عشش شّأٍح ٔانجٕاصو

ٚأٌُ ٚأٌّا ٚالَ األِش ٚاٌذعاء ٚال فً 

إًٌٙ ٚاٌذعاء ٚإْ ِٚا ِٚٓ ِّٚٙا 

ٚإرِا ٚأي ِٚرى ٚأٌاْ ٚأًٔ ٚدٍصّا 

 َحٕ ٚوٍفّا ٚإرا فً اٌشعش خاصح

عٍعشب ٚعٛف ذمٛي فٍٗ  ٌعشب

 ٌعشب ٌُٚ ٌعشب

 أيش. ۳

ِادي عٍى دذز فً اٌّغرمثً ٚعالِرٗ أْ ٌمثً ٌاء  ْٕ

 اظشب َحٕ ِجضَٚ أتذا ْٕاٌّؤٔصحاٌّخاغثح ٌٚذي عٍى اٌطٍة 

 اظشتًذمٛي فٍٗ 

 

 

وهً الفاعل والمفعول الذي لم ٌسمى فاعله  سبعة المرفوعات 

والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع 

 للمرفوع وهً أربعة أشٌاء النعت والعطف والتوكٌد والبدل.

 

األسًاء ختاب يشفٕػا  
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 تاب يشفٕػاب األسًاء

 صٚذلاَ َحٕ:  انفاػم. ۱

 تكشٌٕٚصش  صٚذٔصش َحٕ:  انًفؼٕل انز٘ نى ٚسًٗ فاػهّ. ۲

 لائَُحٕ: صٚذ  انًثرذأ. ۳

 قائىصٌذ َحٕ:  خثش انًثرذأ. ٤

 لائّاَحٕ: كاٌ صٚذ  اسى كاٌ ٔأخٕاذٓا. ۵

 قائىصٌذا َحٕ: إٌ  خثش إٌ ٔأخٕاذٓا. ۶

 َفسّ  أخٛن انكشٚىجاء صٌذ َحٕ:  انراتغ نهًشفٕع. ۷

 

 

الفاعل هو االسم المرفوع المذكور لبله فعله وهو على 

لسمٌن:ظاهر ومضمر.فالظاهر نحو لولن: لام زٌد وٌموم زٌد ولام 

الزٌدان وٌموم الزٌدان ولام الزٌدون وٌموم الزٌدون ولام الرجال 

وٌموم الرجال ولامت هند وتموم هند ولامت الهندان وتموم الهندان 

ت ولامت الهنود وتموم الهنود ولام ولامت الهندات وتموم الهندا

أخون وٌموم أخون ولام غلمً وٌموم غلمً وما أشبه ذلن. 

 تاب انفاػم
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نحو لولن ضربت وضربنا وضربت وضربت  اثنا عشر والمضمر

 وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربا وضربوا وضربن.

 انفاػم

 انًعًش. ۲ انظاْش. ۱

 : َحٕ قٕنك

لاَ صٌذ ٌٚمَٛ صٌذ ٚلاَ اٌضٌذاْ 

ٌٚمَٛ اٌضٌذاْ ٚلاَ اٌضٌذْٚ ٌٚمَٛ 

اٌضٌذْٚ ٚلاَ اٌشجاي ٌٚمَٛ اٌشجاي 

ٚلاِد ٕ٘ذ ٚذمَٛ ٕ٘ذ ٚلاِد 

إٌٙذاْ ٚذمَٛ إٌٙذاْ ٚلاِد 

إٌٙذاخ ٚذمَٛ إٌٙذاخ ٚلاِد 

إٌٙٛد ٚذمَٛ إٌٙٛد ٚلاَ أخٛن 

ٌٚمَٛ أخٛن ٚلاَ غالًِ ٌٚمَٛ 

 غالًِ ِٚا أشثٗ رٌه

 :  َحٕ قٕنك

ٚظشتد ظشتد ٚظشتٕا ٚظشتد 

ٚظشترّا ٚظشترُ ٚظشترٓ ٚظشب 

 ٚظشتد ٚظشتا ٚظشتٛا ٚظشتٓ

 

 

 

هو اإلسم المرفوع الذي لم ٌذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضٌا 

وإن كان مضارعا ضم أوله و فتح  ضم أوله وكسر ما لبل آخره,

: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو  لسمٌنما لبل آخره وهو على 

 باب المفعول الذي لم ٌسمى فاعله
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لولن : ضرب زٌد وٌضرب زٌد وأكرم عمرو وٌكرم عمرو 

والمضمر نحو لولن : ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما 

 وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن.

 انًفؼٕل انز٘ نى ٚسًٗ فاػهّ

 انًعًش. ۲ انظاْش. ۱

 : َحٕ قٕنك

ظشب صٌذ ٌٚعشب صٌذ ٚأوشَ 

 عّشٚ ٌٚىشَ عّشٚ

 :  َحٕ قٕنك

ظشتد ٚظشتٕا ٚظشتد ٚظشتد 

ٚظشترّا ٚظشترُ ٚظشترٓ ٚظشب 

 ٚظشتد ٚظشتا ٚظشتٛا ٚظشتٓ

 

 

 

ٌة والخبر هو المرفوع العاري عن العوامل اللفظ  المبتدأ هواإلسم

د إلٌه نحو لولن زٌد لائم والزٌدان لائمان ناإلسم المرفوع المس

: ظاهر ومضمر.فالظاهر ما لسمانوالزٌدون لائمون. والمبتدأ 

وهً:أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما  اثنا عشر  تمدم ذكره.والمضمر

وأنتم وأنتن وهو وهً وهما وهم وهن نحو لولن أنا لائم ونحن 

 لائمون وما أشبه ذلن.

 باب المبتدأ والخبر
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 المبتدأ

 المضمر. ۲ الظاهر. ۱

: زٌد قائم والزٌدان قائمان نحو

 والزٌدون قائمون

 

: أنا قائم,نحن قائمون,أنت نحو

قائم,أنت قائمة, أنتما قائمان و 

قائمتان,أنتم قائمون أنتن 

قائمات,هو قائم هً قائمة, هما 

قائمان وقائمتان,هم قائمون ,هن 

 قائمات.

وغٌر  لائم.والخبر لسمان : مفرد وغٌر مفرد. فالمفرد نحو زٌد 

الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله  : أربعة أشٌاء المفرد

والمبتدأ مع خبره نحو لولن زٌد فى الدار وزٌد عندن وزٌد لام 

 أبوه وزٌد جارٌته ذاهبة.

 الخبر

 غٌر مفرد.۲  مفرد. ۱

  فى الدارزٌد نحو  الجار والمجرور  لائُ صٌذَحٕ 

والفعل مع  عندكزٌد  نحووالظرف 

والمبتدأ مع  أبوه قامزٌد  نحو فاعله

 .جارٌته ذاهبةوزٌد  نحو خبره
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كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها.  وهً ثلثة أشٌاء:

فؤما كان وأخواتها فإنها ترفع اإلسم وتنصب الخبر وهً كان 

وبات وصار ولٌس ومازال وما انفن  وأمسى وأصبح وأضحى وظل

وما فتئ وما برح ومادام وما تصرف منها نحو كان وٌكون وكن 

وأصبح وٌصبح وأصبح تمول كان زٌد لائما ولٌس عمرو شاخصا 

وما أشبه ذلن. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب اإلسم وترفع الخبر 

را وهً إن وأن ولكن وكؤن ولٌت ولعل تمول إن زٌدا لائم ولٌت عم

ومعنً إن وأن للتوكٌد ولكن لإلستدران وكؤن للتشبٌه  شاخص.

ولٌت للتمنً ولعل للترجً والتولع. وأما ظننت واخواتها فإنها 

تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعوالن لها وهً ظننت وحسبت 

وخلت وزعمت ورأٌت وعلمت ووجدت واتحذت وجعلت وسمعت 

 ئحا وما أشبه ذلن.تمول ظننت زٌدا منطلما وخلت الهلل ال

 باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر
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 باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر

۱ . 

 كان وأخواتها
 
 
 
 

فئٔٙا ذشفع اإلعُ ٚذٕصة اٌخثش ًٚ٘ واْ ٚأِغى 

ٚأصثخ ٚأظذى ٚظً ٚتاخ ٚصاس ٌٍٚظ ِٚاصاي ِٚا 

 َحٕ أفه ِٚا فرئ ِٚا تشح ِٚاداَ ِٚا ذصشف ِٕٙا

واْ واْ ٌٚىْٛ ٚوٓ ٚأصثخ ٌٚصثخ ٚأصثخ ذمٛي 

 ِٚا أشثٗ رٌه.ٌٍظ عّشٚ شاخصا ٚ لائّاصٌذ 

۲ . 

 إٌ ٔأخٕاذٓا

فإنها تنصب اإلسم وترفع الخبر وهً إن وأن ولكن 

وكأن ولٌت ولعل تقول إن زٌدا قائم ولٌت عمرا 

شاخص.ومعنً إن وأن للتوكٌد ولكن لإلستدراك وكأن 

 .للتشبٌه ولٌت للتمنً ولعل للترجً والتوقع

۳. 

 ظٍ ٔأخٕاذٓا

فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعوالن لها 

وهً ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأٌت وعلمت 

ظننت زٌدا ووجدت واتحذت وجعلت وسمعت تقول 

 ما أشبه ذلك.منطلقا  وخلت عمرا شاخصا 

 

 

النعت تابع للمنعوت فى رفعه ونصبه وخفضه وتعرٌفه وتنكٌره 

ومررت بزٌد العالل.  ورأٌت زٌدا العالل,تمول: لام زٌد العالل, 

االسم المضمر نحو: أنا وأنت واالسم  خمسة أشٌاء:والمعرفة 

لنعتباب ا  
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العلم نحو: زٌد ومكة واالسم المبهم نحو: هذا وهذه وهإالء 

واالسم الذي فٌه األلف واللم نحو : الرجل والغلم وما أضٌف إلى 

سه ال ٌختص واحد من هذه األربعة. والنكرة كل اسم شائع فً جن

به واحد دون آخر وتمرٌبه كل ما صلح دخول األلف واللم علٌه 

 نحو: الرجل والغلم.

 

 النعت
 فى سفعٗ ٚٔصثٗ ٚخفعٗ ٚذعشٌفٗ ٚذٕىٍشٖ ٘ٛ ذاتع ٌٍّٕعٛخ

 تضٌذ اٌعالً,ِٚشسخ صٌذا اٌعالً, ٚسأٌد صٌذ اٌعالً: لاَ ذقٕل

 انُكشج. ۲ المعرفة. ۱

 

االسم المضمر  خمسة أشٌاء:

نحو واالسم العلم  أنت, أنا نحو

واالسم والغالم وما  مكة, زٌد 

أضٌف إلى واحد من هذه األربعة 

هذا وهذه وهؤالء  نحوالمبهم 

 واالسم الذي فٌه األلف والالم

 الرجل  نحو

 

وً اعُ شائع فً جٕغٗ ال ٌخرص تٗ 

ٚادذ دْٚ آخش ٚذمشٌثٗ وً ِا صٍخ 

سجً  َحٕدخٛي األٌف ٚاٌالَ عٍٍٗ 

 .ذمٛي فٍٗ اٌشجً ٚاٌغالَ غالَٚ
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وهً الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل  عشرة:حروف العطف 

وال ولكن وحتى فً بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع 

رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على 

لام زٌد وعمرو ورأٌت زٌدا وعمرا  مجزوم جزمت ,تمول :

 بزٌد وعمر وزٌد لم ٌمم ولم ٌمعد.ومررت 

 انؼطف

وهو التابع المتوسط بٌنه وبٌن متبوعه أحد  أي عطف النسك

حروف العطف وهً الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل وال 

ولكن وحتى فً بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع 

رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو 

 على مجزوم جزمت

بزٌد ومررت  زٌدا وعمراورأٌت  زٌد وعمرو:قام  تمول

 لم ٌقم ولم ٌقعدوزٌد  وعمر

 

 

التوكٌد تابع للمإكد فً رفعه ونصبه وخفضه وتعرٌفه وٌكون 

بؤلفاظ معلومة وهً النفس والعٌن وكل وأجمع وتوابع أجمع وهً 

لعطفباب ا  

 لتوكٌدباب ا
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ومررت أكتع وأبتع وأبصع تمول: لام زٌد نفسه ورأٌت الموم كلهم 

 بالموم أجمعٌن.

 التوكٌد

ٚ٘ٛ ذاتع ٌٍّؤوذ فً سفعٗ ٚٔصثٗ ٚخفعٗ ٚذعشٌفٗ ٌٚىْٛ 

تؤٌفاظ ِعٍِٛح ًٚ٘ إٌفظ ٚاٌعٍٓ ٚوً ٚأجّع ٚذٛاتع أجّع 

 اٌمَٛ وٍُٙٚسأٌد  صٌذ ٔفغٗ: لاَ ذقٕل ًٚ٘ أورع ٚأترع ٚأتصع

 أجّعٍِٓٚشسخ تاٌمَٛ 

 

 

إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه فً جمٌع اعرابه. وهو 

: بدل الشٌئ من الشٌئ و بدل البعض من الكل وبدل  أربعة ألسام

اإلشتمال وبدل الغلط نحو:لام زٌد أخون وأكلت الرغٌف ثلثه 

ونفعنً زٌد علمه ورأٌت زٌدا الفرس أردت أن تمول الفرس 

 فغلطت فؤبدلت زٌدا منه.

 لبدال

 أخٛنلاَ صٌذ  َحٕ تذل انشٛئ يٍ انشٛئ أستعح ألغاَ : ٚ٘ٛ

 ٔتذل اإلشرًال شٍصٗ أوٍد اٌشغٍفَحٕ  ٔ تذل انثؼط يٍ انكم

 اٌفشط سأٌد صٌذاَحٕ  ٚتذي اٌغٍػ عٍّٗ ٔفعًٕ صٌذ َحٕ

 أسدخ أْ ذمٛي اٌفشط فغٍطد فؤتذٌد صٌذا ِٕٗ

بدللباب ا  
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وهً: المفعول به والمصدر وظرف  خمسة عشرالمنصوبات 

الزمان وظرف المكان والحال والتمٌٌز والمستثنً واسم ال 

والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها 

واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشٌاء النعت 

 والعطف والتوكٌد  والبدل.

 األسًاء انًُصٕتح

  صٌذاخ ٔصش :َحٕ انًفؼٕل تّ. ۱

 َحٕ: جٍغد لعٛدا ٚلّد ٚلٛفا انًصذس. ۲

 اٌٍَٛصّد  َحٕ: ظشف انضياٌ. ۳

 اٌىعثح أِاَجٍغد َحٕ:  ظشف انًكاٌ. ٤

 ساوثاجاء صٌذ  َحٕ: انحال. ۵

 عٍٛٔاٚفجشٔا األسض َحٕ: انرًٛٛض. ۶

 صٌذالاَ اٌمَٛ إال َحٕ: انًسرثُٗ . ۷

 سجً داظشغالَ ال َحٕ: اسى ال. ۸

 غالَ صٌذٌا َحٕ: انًُادٖ. ۹

 ٌعّشٚ إجالاللاَ صٌذ َحٕ: انًفؼٕل يٍ أجهّ. ۱٠

 إًٌٍعشخ َٚحٕ: انًفؼٕل يؼّ. ۱۱

. انُؼد ۱۲ انراتغ نهًُصٕب

 . انثذل۱۵. انرٕكٛذ ۱٤.انؼطف ۱۳

 ٚتىش أخٛن اٌعالًسأٌد صٌذا َحٕ:

 أجّعٍٓ: سأٌد اٌمَٛ  َحٕٚ

 منصوبات األسماءباب 
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هو اإلسم المنصوب الذي ٌمع به الفعل نحو ضربت زٌدا وركبت 

: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تمدم لسمان الفرس وهو 

: اثنا عشر : متصل ومنفصل.فالمتصل لسمانذكره.والمضمر 

ضربنً وضربنا وضربن وضربن وضربكم وضربكم وضربكن 

اثنا والمنفصل  وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن.

إٌاي وإٌانا وإٌان وإٌان وإٌاكما وإٌاكم وإٌاكن وإٌاه وإٌاها : عشر

 وإٌاهما وإٌاهم وإٌاهن .

 انًفؼٕل تّ

 انظاْش . ۱

 ظشتد صٌذا ٚسوثد اٌفشط َحٕ

 انًعًش. ۲

 يُفصم.  ۱.۲ يرصم. ۱. ۱

ظشتًٕ ٚظشتٕا ٚظشته 

ظشته ٚظشتىُ ٚظشتىُ ٚ

ٚظشتىٓ ٚظشتٗ ٚظشتٙا 

 ٚظشتّٙا ٚظشتُٙ ٚظشتٙٓ

ٚإٌأا ٚإٌان ٚإٌان ٚإٌاوّا إٌاي 

ٚإٌاوُ ٚإٌاوٓ ٚإٌاٖ ٚإٌا٘ا ٚإٌاّ٘ا 

 ٚإٌاُ٘ ٚإٌا٘ٓ

 

 لمفعول بهباب ا
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نحو   هو اإلسم المنصوب الذي ٌجٌئ ثالثا فً تصرٌف الفعل

فإن وافك لفظ  :لفظً ومعنوي.لسمانوهو  ضرب ٌضرب ضربا.

فعله فهو لفظً نحو: لتلته لتل.وإن وافك معنً فعله دون لفظه 

 فهو معنوي نحو جلست لعودا وفمت ولوفا وما أشبه ذلن.

 انًصذس

 انًؼُٕ٘. ۲ انهفظٙ. ۱

إْ ٚافك ِعًٕ فعٍٗ َحٕ جٍغد لعٛدا  قتلته قتال نحوإن وافق لفظ فعله 

 ٚلّد ٚلٛفا ِٚا أشثٗ رٌه

 

 

ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتمدٌر فى نحو: الٌوم 

واللٌلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وأمدا وحٌنا وما أشبه ذلن. 

ظرف المكان هواسم المكان المنصوب بتمدٌر فى نحو: أمام وخلف 

اء وتلماء وثم ذوإزاء وحولدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع 

 وهنا وما أشبه ذلن.

 

مصدرلباب ا  

 ظرف الزمان وظرف المكانباب 
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 انًكاٌ ظشف ظشف انضياٌ
ً اعُ اٌضِاْ إٌّصٛب ترمذٌش ف ْٕ

ٔذٛ: اٌٍَٛ ٚاٌٍٍٍح ٚغذٚج ٚتىشج 

ٚعذشا ٚغذا ٚأِذا ٚدٍٕا ِٚا أشثٗ 

 رٌه

اعُ اٌّىاْ إٌّصٛب ترمذٌش  ْٕ

ساء ٔذٛ: أِاَ ٚخٍف ٚلذاَ ًٚٚ ف

ٚفٛق ٚذذد ٚعٕذ ِٚع ٚإصاء 

اء ٚذٍماء ٚشُ ٕٚ٘ا ِٚا أشثٗ زٚد

 رٌه

 

 

هو اإلسم المنصوب المفسر لما انبهم من الهٌئات نحو: جاء زٌد 

راكبا وركبت الفرس مسرجا ولمٌت عبد هللا راكبا وما أشبه ذلن. 

وال ٌكون الحال إال نكرة وال ٌكون إال بعد تمام الكلم وال ٌكون 

 صاحبها إال معرفة.

 
 

تصبب زٌد  هو اإلسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات نحو:

عرلا وتفمؤ بكر شحما وطاب دمحم نفسا واشترٌت عشرٌن غلما 

وال  وملكت تسعٌن نعجة وزٌد أكرم منن ابا وأجمل منن وجها.

 ٌكون إال نكرة وال ٌكون إال بعد تمام الكلم.

 

 حاللباب ا

 تمٌٌزلباب ا
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وحروف اإلستثناء ثمانٌة :وهً إال وغٌر وسوى وسوى وسواء 

وخل وعدا وحاشا. فالمستثنى بإال ٌنصب إذا كان الكلم تاما موجبا 

نحو:لام الموم إال زٌدا,وخرج الناس إال عمرا  وإن كان الكلم 

منفٌا تاما جاز فٌه البدل والنصب على اإلستثناء نحو:ما لام الموم 

وإن كان الكلم نالصا كان على حسب العوامل  إال زٌد وإال زٌدا.

نحو ما لام إال زٌد, وما ضربت إال زٌدا وما مررت إال بزٌد. 

المستثنى بخل وعدا وحاشا ٌجوز نصبه وجره نحو:لام الموم و

 خل زٌدا وزٌد وعدا عمرا وعمرو حاشا بكرا وبكر.

 تإال انًسرثُٗ. ۱

 اياذكاٌ انكالو  ٌإ. ۱.۱

  موجبا فالمستثنى بإال ٌنصب
قام القوم إال  نحو:
 عمرا,وخرج الناس إال زٌدا

  منفٌا جاز فٌه البدل والنصب
: ما قام نحوعلى اإلستثناء 

 زٌداوإال  زٌدالقوم إال 

 وإن كان الكلم نالصا. ۲.۱

كان على حسب العوامل نحو ما قام 
إال زٌد, وما ضربت إال زٌدا وما 

 مررت إال بزٌد

قام القوم خال نحو نصبه وجره  المستثنى بخل وعدا وحاشا ٌجوز. ۲

 رزٌدا وزٌد وعدا عمرا وعمرو حاشا بكرا وبك

 ستثناءالباب ا
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اعلم أن ال تنصب الناكرات بغٌر تنوٌن إذا باشرت النكرة ولم 

نحو: ال رجل فى الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب  تتكرر ال

اعمالها والغاإها فإن شئت للت :ال تكرار ال . فإن تكررت جاز 

رجل فى الدار وال امرأة وإن شئت للت: ال رجل فى الدار وال 

  .امرأة

إٌاوشاخ تغٍش ذٌٕٛٓ  ذُصة. ۱

إٌىشج ٌُٚ ذرىشس  تاششخإرا 

 ال.ٔذٛ: ال سجً فى اٌذاس

جاز اعمالها والغاؤها  فإن تكررت. ۳

 الرجل فى الدار و الشئت قلت :فإن 

رجل فى  الشئت قلت:  وإنامرأة 

 امرأة الالدار و
ٚجة اٌشفع  فإٌ نى ذثاششْا. ۲

ٚٚجة ذىشاس ال .ٔذٛ: ال فً 

 اٌذاس سجً ٚال اِشأج

 

وهً خمسة أنواع :المفرد العلم والنكرة الممصودة والنكرة غٌر 

الممصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. فؤما المفرد العلم والنكرة 

 الباب 

 المنادىباب 
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 فٌبنٌان على الضم من غٌر تنوٌن نحو: ٌا زٌد وٌا رجل ةالممصود

 والثلثة البالٌة منصوبة ال غٌر.

 انًُادٖ

فؤما المفرد العلم والنكرة . ۱

فٌبنٌان على الضم  ةالممصود

ٌا زٌد  نحو من غٌر تنوٌن

 وٌا رجل

 والثلثة البالٌة . ۲

ٌا رجال خذ  نحو منصوبة ال غٌر

 جبال ٌا طالعا, بٌدي ,ٌا غالم زٌد

 

 

هو االسم المنصوب الذي ٌذكر بٌانا لسبب ولوع الفعل نحو: لام 

 .زٌد إجلال لعمرو ولصدتن ابتغاء معروفن

 

هو االسم المنصوب الذى ٌذكر لبٌان من فعل معه الفعل نحو: جاء 

 األمٌر والجٌش واستوى الماء والخشبة.

 

 ب المفعول من أجلهبا

 ب المفعول معهبا
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المخفوضات ثلثة : مخفوض بالحرف ومخفوض باإلضافة وتابع 

مخفوض بالحرف فهو ما ٌخفض بمن وإلى وعن فؤما الللمخفوض 

وعلى وفى ورب والباء والكاف واللم وحروف المسم وهً الواو 

والباء والتاء وبمذ ومنذ.وأما ما ٌخفض باإلضافة فنحو لولن 

ٌن ما ٌمدر باللم وما ٌمدر بمن,فالذي :علم زٌد وهو على لسم

ٌمدر باللم نحو غلم زٌد ,والذي ٌمدر بمن نحو ثوب خاز وباب 

 ساج وخاتم حدٌد وما أشبه ذلن.

 محفوضات األسماء

 يخفٕض تانحشف. ۱

فٙٛ ِا ٌخفط تّٓ ٚإٌى ٚعٓ ٚعٍى 

ٚفى ٚسب ٚاٌثاء ٚاٌىاف ٚاٌالَ 

ٚدشٚف اٌمغُ ًٚ٘ اٌٛاٚ ٚاٌثاء 

ٚصٌذ  تضٌذ.ٔذٛ: ِشسخ  ٚاٌراء

 ٚهللا ٚتاهللا ٚذاهللذٛ ٚٔواٌثذس

 يحفٕظاخ األسًاءب با
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 اإلظافحت . ۲

 يا ٚقذس تانالو

 غالَ صٌذ
 يا ٚقذس تًٍ

 شٛب خض

 تاب عاض

 خاذُ دذٌذ

 ذاتغ نهًخفٕض. ۳

 ًٚ٘ إٌعد ٚاٌعطف ٚاٌرٛوٍذ ٚاٌثذي

 

سٌدنا دمحم عبده ورسوله وعلى آله  على ى هللاوصلوالحمد هلل 

 تم هذا الجدول . وسلم وصحبه من بعده
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 باب الكلم. ۲ 

 باب اإلعراب. ٤

 للرفع أربع عالمات -باب معرفة علمات اإلعراب. ۵

 . وللنصب خمس عالمات۶
 . وللخفض ثالث عالمات۷
 . وللجزم عالمتان۸
 )فصل( المعربات لسمان. ۹

 باب األفعال. ۱۱

 النواصب والجوازم وباب مرفوعة األسماء .۱۲

 الفاعلباب . ۱۳

 باب المفعول الذي لم ٌسمى فاعله. ۱٤

 باب المبتدأ والخبر. ۱۵

 والخبر باب العوامل الداخلة على المبتدأ. ۱۷

 باب النعت. ۱۸

 باب العطف وباب التوكٌد. ۲٠

 باب البدل. ۲۱

 باب منصوبات األسماء. ۲۲
 باب المفعول به. ۲۳

 باب المصدر وباب ظرف الزمان والمكان. ۲٤

 الحال و باب التمٌٌزباب . ۲۵

 باب اإلستثناء. ۲۶

 باب ال وباب المنادى. ۲۷
 باب المفعول من أجله وباب المفعول معه. ۲۸
 باب مخفوضات األسماء. ۲۹


